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 נוי גרין, ראשת תחום כתיבה אקדמית-לי :עורכת

 
 

 APAלאזכור מקורות, ציטטות, ורשימת מקורות על פי כללי קובץ זה מכיל הנחיות ודוגמאות 

תרגול. הקובץ מורכב משני חלקים: החלק הראשון מתייחס לאזכור שנכתבו לצורך למידה ו

 והחלק השני מתייחס לרשימת המקורות/ביבליוגרפיה שבסוף הטקסט.מקורות בגוף הטקסט, 

 

 טקסטגוף האזכור מקורות ב

 יחיד התייחסות בטקסט למחבר .1

 משפט בתחילתמקור בעברית, 

 .טוען כי ארגוני הבריאות בישראל מתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית( 2016) ברנוביץ'

 מקור בעברית, בסוף משפט

 (. 2016, ברנוביץ') מתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגיתארגוני הבריאות בישראל 

  מקור באנגלית, בתחילת משפט

 .טוען כי ארגונים ממשלתיים הם יעילים יותר במדינות מפותחות( Obama, 2017) אובמה

 גלית, בסוף משפטמקור באנ

 (. Obama, 2017) ארגונים ממשלתיים הם יעילים יותר במדינות מפותחות

 יםמחברשני להתייחסות בטקסט  .2

 מקור בעברית, בתחילת משפט

 .טוענים כי ארגוני הבריאות בישראל מתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית( 2016)ואלון  ברנוביץ'

 מקור בעברית, בסוף משפט

 (. 2016, ברנוביץ' ואלון) ארגוני הבריאות בישראל מתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית

  מקור באנגלית, בתחילת משפט
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טוענים כי ארגונים ממשלתיים הם יעילים יותר ( Obama & Clinton, 2017) וקלינטוןאובמה 

 .במדינות מפותחות

 מקור באנגלית, בסוף משפט

 (. Obama & Clinton, 2017) ארגונים ממשלתיים הם יעילים יותר במדינות מפותחות

 יםמחברשלושה עד חמישה התייחסות בטקסט ל .3

 מקור בעברית, בתחילת משפט

טוענים כי ארגוני הבריאות בישראל מתקדמים מאוד מבחינה ( 2016) ברנוביץ', אלון, שניידר, ולוי

 .טכנולוגית

 מקור בעברית, בסוף משפט

, ברנוביץ', אלון, שניידר, ולוי) ארגוני הבריאות בישראל מתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית

2016 .) 

  מקור באנגלית, בתחילת משפט

טוענים כי ( Obama , Clinton, Parker, & Trump, 2017) פארקר, וטראמפאובמה, קלינטון, 

 .ארגונים ממשלתיים הם יעילים יותר במדינות מפותחות

 מקור באנגלית, בסוף משפט

 ,Obama , Clinton, Parker, & Trump) ארגונים ממשלתיים הם יעילים יותר במדינות מפותחות

2017). 

 יש לציין רק ,ואילךומאזכרים את הפריט בפעם השנייה  מחבריםאשר יש שלושה עד חמישה כ)

 .(באנגלית ..et al המילה ואחרים בעברית, ובתוספת הקיצור את שם המחבר הראשון בתוספת

 לששה מחברים ומעלההתייחסות בטקסט  .4

 מקור בעברית, בתחילת משפט

 ( טוענים כי ארגוני הבריאות בישראל מתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית.2016) ואחרים ברנוביץ'

 מקור בעברית, בסוף משפט

 (. 2016ואחרים,  ארגוני הבריאות בישראל מתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית )ברנוביץ'

  אנגלית, בתחילת משפטמקור ב

יים הם יעילים יותר במדינות ( טוענים כי ארגונים ממשלתObama et al., 2017) ואחרים אובמה

 מפותחות.

 מקור באנגלית, בסוף משפט
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 .(Obama et al., 2017ארגונים ממשלתיים הם יעילים יותר במדינות מפותחות )

 למקור שנכתב ע"י ארגוןהתייחסות בטקסט  .5

 מקור בעברית, בתחילת משפט

 ארגוני הבריאות בישראל מתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית. ,(2016) לפי משרד הבריאות

 מקור בעברית, בסוף משפט

 (. 2016משרד הבריאות, ארגוני הבריאות בישראל מתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית )

  מקור באנגלית, בתחילת משפט

ארגונים ממשלתיים הם  (,World Health Organization, 2017) לפי ארגון הבריאות העולמי

 יעילים יותר במדינות מפותחות.

 מקור באנגלית, בסוף משפט

 .(World Health Organization, 2017ארגונים ממשלתיים הם יעילים יותר במדינות מפותחות )

    מילים( 40)עד  שפט או קטע הלקוח בשלמותו מהמקורציטוט מ .6

בו תקינות פיזית,  יםבצורה רחבה ומכליל 'אותברי'את המושג  יםמגדיר "ארגוני הבריאות בעולם

 (. 8, עמ' 2016, ברנוביץ') "נפשית וסביבתית

------------------------------------------ 

 מקור ללא שם מחבר .7

יש  להשתמש בכמה מילים מתוך הכותר או בכל הכותר אם הוא קצר.צריך במקום שם המחבר, 

 .לציין את הכותר באותיות נטויות

  מקור בעברית, בסוף משפט

      (.1981מילון אבן שושן, ) משמעה תוקפנות או שימוש בכוח 'אלימות'

  , בסוף משפטבאנגליתמקור 

 ,Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary) פיסית, מילולית וכלכלית להיות אלימות יכולה

2005.) 

 ציטוט ממקור שני .8

 הפריט שממנו הוא נלקח.צריך לציין את הפריט שמאוזכר ואת 

בשדה  בהתאם לנקודת ההשקפה שלנו כיום אין להבחין בין עיוותי השפה השונים האופייניים

 (.2015וולך, כפי שצוטט אצל  Bleuler, 1911האמנות )
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 ביבליוגרפיה -שיטת רישום מקורות   ב. 

 ת מקורות, או עם הכותרת: רשימביבליוגרפיהע על דף נפרד, עם הכותרת: הרשימה תופי. 

  בין הרשימה תכלול רק את המקורות שהכותב השתמש בהם. צריכה להיות התאמה מלאה

אותם ו)למשל: תשעה מקורות בגוף העבודה, המקורות בגוף העבודה וברשימת המקורות 

 תשעה ברשימה(.

  שיופיעו אחריהם.יש להפריד בין המקורות בעברית, שיופיעו ראשונים, למקורות בלועזית 

 יסודרו לפי סדר היסודרו לפי סדר הא"ב, והמקורות בלועזית  בעברית המקורות-ABC אם( .

האות הראשונה של מספר מחברים זהה, נקבע את סדר ההופעה ברשימה לפי האות השנייה 

 וכן הלאה (.

 .המקורות בעברית יהיו מיושרים לצד ימין, והמקורות באנגלית יהיו מיושרים לצד שמאל 

 מבצעים שורה חדשה. אם הרישום שלו נמשך יותר משורה אחת, כל מקור חדש מתחיל ב

 .(חמישה תווים פנימה)או שנייה ואילך הזחה החל משורה 

  תבליטיםאו להוסיף  רשימת המקורותאין למספר את. 
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